
 

 1صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
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 :كتبها 

 حممد محدي سامل الديب. أ 

 عربيةاللغة لامدرس 

 
 الطبعة الثانية

 

 اإلجادة اإلعرابية 
 تنقلك من التعقيد إلى التيسير

 وهي أولى خطوات اإلعراب

 ومفيدة في إجادة اإلعراب ورائعة   وهي حقا سهلة 
  

 



 

 2صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

       

 
 

 حروف الجر                  ماضى                                             
 حروف العطف                 مضارع          مجرور      بمرفوع   منصو 
 إن وأخواتها                          مرأ         مضاف إليه         مفعول به          مبتدأ 

 اسم مجرور           مفعول فيه        خبر
                        النعت     مفعول ألجله      إن خبر 

 البدل     مفعول مطلق     انك اسم 

    التوكيد               حال       الفاعل 

 العطف            سم إنا        النعت 

   خبر كان         البدل 

 النعت      التوكيد 

 البدل      العطف 

 التوكيد               

 العطف               

 

 

  

 الجملة

 الجملة الفعلية( 2)
 وهي التي تبدأ بفعل    

 الجملة االسمية (1)
 لتي تبدأ باسموهي ا      

 الكلمة

 
 فعل          حرف

 

 اسم

اإلجادة 
 اإلعرابية

 دمحم حمدي الديب/ أ 
 مدرس اللغة العربية

 م2002: العريش 

تطلب ما يكفيك فأقل إذا كنت "

 .يرضيكما فى الدنيا 

وإذا كنت الترضى بما يكفيك  

 "تطلب ما يطغيكفأنت 

 ابن القيم                     

 هو معنى الكلمة في الجملة : تعريف اإلعراب    

 ومعنى ذلك  أننا لن نستطيع أن نعرب الكلمة إال إذا وضعناها في جملة  
 



 

 3صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 
 
 

 ن مع ويكو    المبتدأعلى  بههو ما نتحدث                                                               

 .المبتدأ جملة مفيدة                                                                

   

 

 التلميذ الذى فى الصف السادس مجتهد                             التلميذ مجتهد 
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  التلميذ    هعربنألنه الشخص الذى نتحدث عليه :  التلميذ 

                          الخبر= ماله + المبتدأ                     مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة          

 الخبر= مجتهد = ماله + التلميذ                                الخبر= ماله + المبتدأ             

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  مجتهد           الخبر= مجتهد = ماله + التلميذ             

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  مجتهد 

 

 

 
 
 

 المفعول المطلق     الحال     المفعول ألجله   المفعول فيه            مفعول به      
 ( الفعل+ كيف )من نفس لفظ الفعل           (  الفعل+ لماذا )                               (الفاعل+الفعل + من )
 (       الفعل+ ماذا )

 ظرف المكان    ظرف الزمان                    

 (الفعل+ أين (       )الفعل+ متى )                 

 جملة فعلية( 2)

 الفاعل المنصوبات
 الفاعل= الفعل + من 

 الفعل

 (أمر -مضارع -ماض)

 سميةاالجملة ال (1)

 مبتدأ خبر

كانت العرب إذا أرادت أن تتحدث 

 عن شيء تذكره في بداية كالمها 
هو الشخص أو : رف المبتدأ نع   لذلك 

ول فى أ ويأتى عنه ،الشيء الذي نتحدث 

 الخبر= ماله + المبتدا  قاعدة  .الجملة غالبًا
 

 رابيةاإلجادة اإلع

 دمحم حمدي سالم الديب. أ :  كتبها



 

 4صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 

 كتب حسن الدرس                                        جلست فوق الشجرة 
 فعل ماض مبنى على السكون: جلس                          فعل ماض مبنى على الفتح: كتب 

 والتاء ضمير مبنى فى محل رفع فاعل                               الفاعل= الفعل +من         
 ظرف المكان= الفعل + أين                           الفاعل= حسن = كتب + من         

  ظرف المكان= فوق = جلست + أين فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة             :  حسن 
                                 المفعول به لغير العاقل= الفعل + ماذا         
 ظرف مكان منصوب وعالمة : فوق                    الدرس المفعول به= كتب + ماذا         

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه             نصبه الفتحة:  الدرس 

 المضاف إليه=تقصد + المضاف + أى  الفتحة                                                        
 هالمضاف إلي=الشجرة = تقصد + فوق + أى                                                                       

                                        ضرب المعلم التلميذ                                 
 مضاف إليه مجرور وعالمة :  الشجرة فعل ماض مبنى على الفتح                   :  ضرب 

 جره الكسرة                                 الفاعل= الفعل +من             

 الفاعل= المعلم =ضرب + من            

 ذهبت إلى المدرسة طلبًا للعلمفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة         :  المعلم 

 فعل ماض مبنى على السكون:  ذهب            لالمفعول به العاق= الفاعل + الفعل + من    

 والتاء ضمير مبنى فى محل رفع فاعل                      التلميذ= المعلم + ضرب + من      

 حرف جر:  إلىمفعول به منصوب وعالمة نصبه         : لتلميذ ا 

 اسم مجرور بإلى وعالمة جره : ةالمدرسالفتحة                                                       

 الكسرة                                                                       

 المفعول ألجله= الفعل + لماذا   ذهبت إلى  المدرسة صباًحا                           

    المفعول ألجله= بًا طل= ذهبت + لماذا  فعل ماض مبنى على السكون                :  ذهب 

 مفعول ألجله منصوب وعالمة :  طلبًاوالتاء ضمير مبنى فى محل رفع فاعل               

 حرف جر                                                 نصبه الفتحة:  إلى 

 الالم حرف جر والعلم اسم :  للعلماسم مجرور بإلى وعالمة جره          : المدرسة  

 الكسرة                                         مجرو بالال وعالمة جره الكسرة              
 ظرف الزمان= الفعل + متى         

 اجتهدت  اجتهاًدا         ظرف الزمان== صباًحا = ذهبت + متى        
 ى السكون وفعل ماض مبنى عل: اجتهدظرف زمان منصوب وعالمة             :  صباًحا

 نصبه الفتحة                                   التاء ضمير مبنى فى محل رفع فاعل           

 مفعول مطلق منصوب وعالمة                  :  اجتهاًدا                                                            

 نصبه الفتحة                                                                     

 

 ما عدا المبني للمجهول،  لكل فعل فاعل فإن لم يكن فى الجملة ، يكون ضميرا مستترا -:ملحوظة  

             

 الفعلية الجملة إعرابللتدريب على  نماذج



 

 5صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

           

 

 الحال              صاحب الحال 
 ويكون معرفة               يكون نكرة منصوبة 

  

 فاعل     مفعول به 

 شاهدت العامل نشيًطا                                   جاء القطار مسرًعا 
 فعل ماض مبنى على السكون:  شاهدفعل ماض مبنى على الفتح                 :  جاء 

                               والتاء ضمير مبنى فى محل رفع                                                         الفاعل= الفعل + من    

 فاعل                   (صاحب الحال)الفاعل = القطار = جاء + من    

 مفعول به منصوب :  العاملفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة    :  القطار 

 وعالمة نصبه الفتحة                                          الحال= الفعل + كيف     

 حال منصوب وعالمة :  نشيًطا                                 امسرعً = جاء + كيف     

 حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة                  نصبه الفتحة: مسرًعا  
  

 : المضاف إليه 
 

 وال يكون التقدير إال في االسم المجرور بحرف الجر المقدر: المضاف إليه هو 

  .فقط ( ىف) وأ( من) أو( الالم)  

 وتقدر الالم في أكثر الحاالت

 :أمثلة تطبيقية
 الحرف المقدر (المضاف إليه)بحذف حرف الجر  اسم مجرور بحرف الجر

 الالم ألسماكازرت حديقة  ألسماكلزرت حديقة 

 من ذهباشتريت خاتم  - ذهب منا اشتريت خاتم -

 في يالىاللتطلبت أبحاثه سهر  - الليالى  فيا تطلبت أبحاثه سهر -

 (:الليالي  –ذهب  –األسماك ) 
 {تعرب اسم مجرور بحرف الجر }

 (: الليالي  –ذهب  –األسماك )
 {تعرب مضاف إليه }

 

 

  

 

 مضاف إليه     = األشجار = تقصد +  الحديقة+ أى 

 مضاف إليه= ذهب    = تقصد +  خاتم    + أى 

 هف إليمضا= الليالى   = تقصد +  سهر   + أى 

 

 قاعدة مضاف إليهال= تقصد +  المضاف + أى 

 جملة الحال
 



 

 6صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

   

  
 (المنعوت)هو اسم يوضح صفة فى اسم قبله يسمى 

 ( .رفعًا أو نصبًا أو جرًّ :)والنعت يطابق المنعوت ويتبعه فى اإلعراب 

 :ولكي يكون نعتا يجب أن يشترك مع المنعوت في ثالثة شروط 
 ( التذكير أو التأنيث: ) النوع   -1

 ( اإلفراد أو التثنية أو الجمع ) العدد   -2

 والتنكيرالتعريف أ   -3

 التلميذ  المجد نشيط
 .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  التلميذ 

 ( نعت= ويشترك معه في التذكير واإلفراد والتعريف لذلك المجد )  مجدالنشيط أنه  التلميذوصفة        

 نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  المجد  

 الخبر = ماله + المبتدأ             

 الخبر= نشيط = ماله + ط نشي            

 .خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  نشيط

 

 
 

 المعطوف عليه                  أداة العطف                المعطوف    
 

 (أو(              )ثم)الفاء            (              )الواو)           
 قيب        الترتيب مع التراخى           التخيرالجمع          الترتيب مع التع            

 جاء محسن وحسن و معاذ إلى المدرسة
 فعل ماض مبنى على الفتح :  جاء 

 الفاعل= الفعل + من   

 .معاذ=جاء + من  .   حسن= جاء + من  . محسن = جاء + من   

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  محسن

 حرف عطف:  الواو 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمةمعطوف :  حسن 

 حرف عطف:  الواو 

 معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  معاذ 

 حرف جر:  إلى

 اسم مجرور بإلى وعالمة جره الكسرة:  المدرسة 
 

وحيث أن الثالثة اشتركوا 
ألول فنقول عن ا؛ في الفعل 

 .فاعل والباقي معطوف

 النعت أو الصفة
 

 أسلوب العطف



 

 7صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 

 

 
 

 

 به جملةش        جملة                                 مفرد                   
 

 ظرف         فعلية            جار ومجرور           اسمية                               
                                    (الحديقة أمام المنزل)    (الكتاب فى الحقيبة )        (السمك يسبح)         (الكتاب نفعه كبير)                     

 
 
 الكتاب نفعه كبير 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  الكتاب 

 الخبر=ماله + المبتدأ            

    الخبر( = نفعه كبير= )ماله + الكتاب            

 والهاء ضمير يعود على  ،مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه الضمة ( نفع: ) نفعه 

 .المبتدأ وهو مبنى فى محل  جر مضاف إليه         

 المبتدأ الثانى مرفوع وعالمة رفعه الضمة  خبر:  كبير 

 فى محل رفع خبر المبتدأ األول( نفعه كبير)والجملة االسمية 

 
 السمك يسبح 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  السمك 

 ضمير مستتر تقديره هو والفاعلفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  يسبح 

 (السمك)فى محل رفع خبر المبتدأ  والجملة من الفعل والفاعل          

 

 سميةاالجملة ال (تابع)

 مبتدأ وأنواعه خبرال

  .ضمير يربطها بالمبتدأ  ىيجب أن تشتمل جملة الخبر عل :ملحوظة 

وبما أن الخبر أكثر من كلمة نسميه خبر جملة أو شبه جملة ؛ 

 ونعرب كل كلمة منفصلة فيه ثم نعرب الجملة كجملة خبر



 

 8صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 

 

 الكتاب فى الحقيبة                                       

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة  :  الكتاب 
 الخبر=ماله + المبتدأ            
 الخبر=  (فى الحقيبة= )ماله + الكتاب            

                     حرف جر                           :   فى 

 وشبه الجملة فى                                                                اسم مجرور بفى وعالمة جره الكسرة  :  الحقيبة 

 (الكتاب)محل رفع خبر المبتدأ              
 

 الحديقة أمام المنزل 

 الضمة مبتدا مرفوع وعالمة رفعه:  الحديقة 

 الخبر(= أمام المنزل= )مالها + الحديقة               

 فأصل  ،تقع   لفعل محذوف تقديره)نصبه الفتحة  ظرف مكان منصوب وعالمة:     أمام 

 (الجملة الحديقة تقع أمام المنزل          

 وشبه الجملة من مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة :  المنزل 

 (الحديقة)ى محل رفع خبر المبتدأ الظرف والمضاف إليه ف          
  

  
  

 (ليس –صار  –ظل  –بات  –أمسى  -أضحى  –أصبح  –كان ) من أخوات كان 

 تدخل على الجملة االسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبروهي أفعال  

 ابعد ما كان مرفوع األنها تنسخ الخبر أى تجعله منصوب؛ وسميت ناسخة  

 أ والخبرونطبق عليها قاعدة المبتد 

 . و شبه جملةأو جملة أمفرد  : خبرها كخبر الجملة االسمية ف

 

 كان البرد شديًدا فى الشتاء 

 فعل ماض ناسخ                                       :  كان 

 اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة   : البرد 
 الخبر=ماله + المبتدأ           

 الخبر=  (شديدا= )ماله +  البرد           

 عالمة نصبه الفتحة  خبر كان منصوب و: شديًدا  

 جرف جر:  في  

 اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة:  الشتاء

 

 كان وأخواتها



 

 9صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

            

 تاب غالفه نظيفالكأصبح 

 فعل ماض ناسخ:  أصبح 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة أصبحاسم :  الكتاب 

 الخبر= ماله + المبتدأ              

 الخبر ( = غالفه نظيف= )ماله + الكتاب             

 مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه الضمة والهاء ضمير مبنى فى محل ( غالف: ) غالفه 

 جر مضاف إليه             

 والجملة االسمية خبر المبتدأ الثانى مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  نظيف 

 بحأصفى محل نصب خبر ( غالفه نظيف)            

 

 

 العصفور على الغصن بات 

 فعل ماض ناسخ : بات 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة باتاسم :  العصفور 
 الخبر= ماله + المبتدأ                

  الخبر( = على الغصن= )ماله + العصفور                

 حرف جر:  على  

 اسم مجرور بعلى وعالمة جره الكسرة :  الغصن 

 باتفى محل نصب خبر  (ى الغصنعل)وشبه الجملة

   

 الكتاب فوق المكتب أمسى 

 فعل ماض ناسخ:  أمسى 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة أمسىاسم :  االكتاب 

 الخبر= ماله + المبتدأ             

 (فوق المكتب= )ماله + الكتاب            

 ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  :  فوق 

 يه مجرور وعالمة جره الكسرة مضاف إل:  المكتب 

 (فوق المكتب)وشبه الجملة 

 خبر أمسىفى محل نصب  

           

 

 

 :أسلوب التعجب
هو التعبير عن الدهشة   "    

والتعجب  لصفة قوية بارزة فيه 

 "حسنًا أو قبًحا

 ويأتى على صيغة

 (ما أَْفعََله  )         

 ويأتى بعده مفعول به

 : ما أجمَل السماءَ  -
اسم نكرة بمعنى شئ عظيم :  ما

نى على السكون فى محل رفع مب

 .مبتدأ
فعل ماض مبنى على الفتح :  جملأ 

والفاعل ضمير مستتر وجوبًا 

والجملة من الفعل تقديره هو 

 . والفاعل خبر ما

 به مفعول :  السماء 

 

 

 

 

 

 



 

 11صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 
  

 (لَْيتَ   - لَعَل   – لَِكن   – َكأن    - أن   - ن  إ ):  وهم 

 الخبر وترفعالمبتدأ  فتنصبتدخل على الجملة االسمية وهي حروف  

 ابعد ما كان مرفوع امنصوبأى تجعله  المبتدأألنها تنسخ ؛ وسميت ناسخة  

 ونطبق عليها قاعدة المبتدأ والخبر 

 . و شبه جملةأو جملة أ امفرد : فخبرها كخبر الجملة االسمية 

 

 {للتأكيد تستخدم  إّن المشددة}                             إن الثمرة ناضجة

 ونصب توكيدحرف : إن  

 .منصوب وعالمة نصبه الفتحة اسم إنّ : الثمرة  

 الخبر= ماله + المبتدأ              

 الخبر( = ناضجة= ) اماله+  الثمرة            

 خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة: ناضجة  

 

 {كأن تستخدم للتشبيه}                                                د  كأن دمحم ًا أس 

 ونصب توكيدحرف :  كأن 

 عالمة نصبه الفتحةاسم إن منصوب و:  محمًدا 

 خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة : أسد   

 
 إن العنب طعمه لذيذ 

 حرف توكيد منصب:  إن 

 اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة:  االعنب 
 الخبر= ماله + المبتدأ           

 الخبر( = طعمه لذيذ= )ماله + العنب          

 لضمة والهاء ضمير مبنى مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه ا:  طعمه 

 فى محل جر مضاف إليه            

 خبر المبتدأ الثانى مرفوع وعالمة رفعه الضمة :  لذيذ 

 فى محل رفع خبر ( طعمه لذيذ)والجملة االسمية 

 وأخواتها إنّ 



 

 11صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 

   

 المنادى     +         (يا)أداة النداء : أسلوب النداء 

 

                        

 علم                                              مضاف                         

 هو اسم وضع لتعين  شخص أو مكان                  وهو الذي يأتى بعده مضاف إليه 

 {(منصوب)المنادى حكم } (                النيل-ةمك -عائشة-دمحم): بذاته يءأو ش 

 :ويلحق بهذا النوع النكرة غير المقصودة -                      { (مبنى على الرفع)المنادى حكم } 
 وتقصد به أي رجل( رجال يا ) وهي أن تنادي                   :                               ويلحق بهذا النوع النكرة المقصودة 

 . وتقصد به رجال معينا أمامك( رجل  يا )وهي أن تنادي وتقول  

                    

 يا دمحم أقم الصالة -

 حرف نداء:  يا 

 منادى  مبنى على الضم:  دمحم  

 فعل أمر مبنى على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت:  أقم  

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة:  الصالة 

 
 يا رجل الصعيد حافظ على  مياه النيل   

 حرف نداء:  يا  

 ه الفتحة ألنه مضافمنادى منصوب وعالمة نصب:  رجل 
 مضاف إليه( الصعيد)فنعرب  (رجل للصعيد )الالم فنقول  روبما أننا نستطيع ان نقد                           

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة:  الصعيد 

 فعل أمر مبنى على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت:  حافظ 

 حرف جر :  على

 رور بعلى وعالمة جره الكسرة اسم مج:  مياه 

 المضاف إليه=تقصد + المضاف + أى          

 النيل =  تقصد  +  مياه  + أى          
 مضاف إليه( النيل ) فنعرب  ( مياه للنيل)الالم فنقول  رأننا نستطيع ان نقد وأيضا بما                           

 (الحرف وحذف "مياه للنيل"والتقدير)رة مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكس:  النيل

   

 أسلوب النداء



 

 12صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 

 
 

 

 

 ى أمن وسالمالرحمة صفة من صفات الخير تقرب بين الناس وتجعل المجتمع ف

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  الرحمة 

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  صفة 

 حرف جر:  من 

 اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة ألنه جمع مؤنث سالم:  صفات 

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة:  الخيرا 

 ضمةفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ال:  تقرب  

   مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة ظرف:  بين 

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة:  الناس 

 حرف عطف:  و 

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هى:  تجعل 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة:  المجتمع 

 حرف جر:  فى 

 ةاسم مجرور بفى وعالمة جره الكسر:  أمن  

 حرف عطف:  و 

 معطوف مجرور وعالمة جره الكسرة:  سالم 

 

    

 

 

 جمع المؤنث السالم جمع المذكر السالم المثنى المفرد الحركة

 الضمة الواو األلف الضمة الرفع

 الكسرة الياء الياء الفتحة النصب

 الكسرة الياء الياء الكسرة الجر

 (رواه البخارى) ".ِإنَّ َأْفَضَلُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ "- :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 طبق -افهم  -احفظ 

 : عراباإلللتدريب على  نموذج



 

 13صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 

 

 "قتاًل مفجعًا صباح اليوم فوق المكتب طلًبا للمال سقتل اللص الحار"

  (الفعل) ....................:الجريمة أو الحدث أو الفعل  

 (الفاعل) ...............................................:القاتل  

 (المفعول به) :............................................المقتول  

 (المفعول المطلق) :......................................تاكيد الجريمة 

 (النعت) ...........................................:صفة القتل 

 (ف الزمانظر:................................)يمة زمن حدوث الجر 

 (المضاف إليه) :..................أى زمن لحدوث الجريمة  تحديد 

 (ظرف المكان) :...............................ان حدوث الجريمة مك 

 (المضاف إليه) :...................تحديد أى مكان لحدوث الجريمة 

 (ول ألجلهالمفع.):........................................بب الجريمة س 

 

 

 
 

 مبنى                          معرب                                   
 أسماء اإلشارة(  1)المبنية                             االسماء ما عدا األسماء جميع 

 األسماء الموصولة( 2)                                                                         

 الضمائر( 3)                                                                         

 أسماء الشرط( 4)                                                                         

 أسماء االستفهام( 2)                                                                        

 بعض الظروف( 6)                                                                        

                                            

طرفة 

 نحوية

 حقق
فى  معى

جريمة 

 القتل

 .كن كالقاضي وحقق في جريمة القتل ؛ وذلك حتى تفهم أهمية النحو

  دمحم حمدي سالم الديب .أ : كتبها 

 االسم من حيث اإلعراب والبناء

تتغير حركته  هو ما:  المعرب
عرابية بتغير موقعه اإلآخره 

 في الجملة
 (مدرسة   –مدرسةَ  –مدرسةُ ) مثل 

حركة ال تتغير هو ما : المبني
عرابية مهما تغير اإل آخره

 موقعه في الجملة

 "من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإليمان: "قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 (رواه أبو داود )

 طبق -افهم  - احفظ 
 



 

 14صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 رةأسماء اإلشا( 1)                                           

 
   

 جمع                               مثنى                                     مفرد        

  

 

      لغير عاق       عاقل                   مؤنث              مذكر                       مؤنث     مذكر 

   هذه هؤالء               هاتان                       هذان          هذه             هذا    

 تالميذ مجتهدون هؤالءن                تلميذن مجتهدا هذانتلميذ مجتهد             اهذ 

 تلميذات فضليات هؤالءتلميذتان مجتهداتان             هاتانتلميذة مجتهدة         هذه 

 جبال عالية هذه                                                                             

 

 

 األسماء الموصولة( 2)
 
 مثنى                          جمع          مفرد                          
 

 غيرعاقل    عاقل                     مؤنث        مذكر                     مؤنث        مذكر 
 (التى)                              (اللتان)             (اللذان)             (التى)     (الذي)

 مذكر     مؤنث                                                                           

 (ئىالال -تىالال (   )ينالذ)                                                                         

 :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

َشاء  َوَصاَل " ،إ نَّ أَثْقََل َصاَلةٍ َعلَى اْلُمنَاف ق يَن َصاَلةُ اْلع  َما  ةُ اْلفَْجر  َولَْو يَْعلَُموَن َما ف يه 

اَلة  فَتُقَاَم ثُمَّ آُمَر َرُجاًل فَيَُصل  َي ، أَلَتَْوُهَما َولَْو َحْبًوا  َولَقَْد َهَمْمُت أَْن آُمَر ب الصَّ

ْن َحَطٍب إ لَى قَْوٍم ََل يَْشهَ  َجاٍل َمعَُهْم ُحَزٌم م  ي ب ر  اَلةَ ب النَّاس  ثُمَّ أَْنَطل َق َمع  دُوَن الصَّ

ْم بُيُوتَُهْم ب النَّار   َق َعلَْيه      رواه مسلم" فَأَُحر  

   

 طبق -افهم  -احفظ 

 



 

 15صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 

 
 

 متصل                                                              منفصل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضمائر

 بارز مستتر

 النصب ضمائر الرفع   ضمائر    

 اى  إي            أنا   {للمتكلم}
 اان  إي         نحن           
           
 إي اك      أنت                
 إي اكِ       أنِت             

 ام  اك  إي        أنتما  {للمخاطب}
 م  اك  إي        أنتم            
 اكن  إي        أنتن           
             

 اه  إي         هو             
 إي اه ا      هى             

ا             هما           {للغائب}  إيّاه م 
 م  اه  إي   هم                   
       ن  اه  إي         هن              

 

 

 
 ضمير رفع     ضمير نصب   ضمير جر  
 ياء المتكلم -    ياء المتكلم -     ( كتبت)تاء الفاعل -
 (كتابى(          )شكرنى)   (شكرنا)الفاعليننا   - 

    نا الفاعلين -لمفعولين     نا ا -   (يكتبان)ألف االثنين -

 (كتابنا)       (     شكرنا(   )يكتبون)واو الجماعة -

                          كاف الخطاب -  كاف الخطاب -(  اكتبى)ياء المخاطبة -

 (كتابك)             (شكرك)     (اكتبن)نون النسوة -

 هاء الغيبة -     هاء الغيبة -                           

 (كتابه)           (  شكره)                                
 ضمير الرفع

يعرب ضمير 

مبني في محل 

 :رفع 

 ت  قل: )  فاعل 

 ( ناقلْ  -

 :أو نائب فاعل

 (وافوجئ)

أو اسم كان إذا 

اتصل أحد 

الضمائر بكان 

أو إحدى 

:  أخواتها 

 (واكان)

 ضمير النصب

يعرب ضمير مبني 

 : نصبفي محل 

 (نامأكرَ ):مفعول به

أو اسم إّن أو  

إحدى أخواتها 

 (هكأن): فتكون 

 ير الجرضم

يعرب ضمير مبني في 

 : جرمحل 

مضاف إليه إذا اتصل   

 ( هكتاب:)باالسم 

 أو بحرف الجر

 (هعلي) 

 

 "هإن من شر الناس من اتقاه الناس لشر ": "  قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص
 (مالك في موطأه رواه )                                                                              

 طبق -افهم  -احفظ                             
 



 

 16صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 

 .         ما دل على حدث في زمنهو : الفعل 

 (األمر  – المضارع –الماضي : ) ولذلك نقسمه حسب الزمن إلى  

 

 ( كتْبت    -كتْبتَ  -كتْبتُ )إذا اتصلت به تاء الفاعليبنى على السكون ( 1) -: ل الماضىالفع

 .(كتْبنَ )أو نون النسوة  ( أكَرمنا) المفعولين  أو نا (كتْبنا)  الفاعلين أو نا                         

 أو اتصلت به      (كتبَ )شيء  بهيبنى على الفتح إذا لم يتصل ( 2)                         

 .(كتبَا)  أو ألف اَلثنين (كتبَتْ )  تاء التأنيث                                                   

 .(كتبُوا) واو الجماعة يبنى على الضم إذا اتصلت به( 3)                         

 

 ويجزم إذا سبقته ، داة نصب قته أسب ويكون منصوبًا إذا} معرب( 1) -: الفعل المضارع

 .،ويرفع إذا لم يسبقه شيءأداة جزم                                          

 (يسمْعنَ )يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة  -:  مبنى(2)                       

 به نون التوكيد الثقيلةيبنى على الفتح إذا اتصلت  -                                     

 اتصاًَل مباشًرا (ليستثمرنْ ) أو الخفيفة  (ألحافظنَّ )                                       

 مبنية بل معربة لعدم اتصال (ليستثمران)فال تقول                                         

 .باشًرا بل فرق بينهما ألف اَلثنين النون اتصاًَل م                                        

 

 . (اجعلْ )خر يبنى على السكون إذا كان صحيح اآل( 1) -: الفعل األمر

 (اشترْكنَ )أو اتصلت به نون النسوة                                               

 (اصبَرنَّ )يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد ( 2)                  

 (اْسعَ  -اْدعُ )خر يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل اآل( 3)                  

 (اشكروا)يبنى على حذف النون إذا اتصلت به واو الجماعة ( 4)                  

 (اكتبا)أو ألف اَلثنين                                                                    

                                              (اكتبى)أو ياء المخاطبة                                                                   

 

 نصب الفعل المضارعه أداة من أدوات هو الذي سبقت -: الفعل المضارع المنصوب

 (َلم التعليل -حتى -كى -لن -أن) والتى منها                                       

                 

 .لن يرسب المجد -     .   من األفضل أن تنام مبكًرا -:          اَلمثلة         

 .تناول الدواء حتى تستريح -             .جئت لكى أسعد بلقائك -                            

 .فأكثر من القراءة لتتثق -                            

         
   

 الفعل
 المصدرلفعل بدون زمن يكون ا: ملحوظة 



 

 17صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 المجد   لن يرسبَ  

 .أداة نصب الفعل المضارع:  لن          

 فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة :  يرسب          

 الفاعل= الفعل + من                         

 الفاعل= المجد = يرسب + من                         

 ه الضمةفاعل مرفوع وعالمة رفع:  المجد       

 

 وهو الذي سبقته أداة من أدوات الجزم والتى منها -: الفعل المضارع المجزوم

   (الم األمر -ال الناهية -لم)                                 

                                           

     
                

 

 لم يتاخر الفارس عن النجدة

 أداة جزم الفعل المضارع:   لم

 فعل مضارع مجزوم وعالمة:  يتأخر

 جزمه السكون           

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه :  الفارس

 الضمة            

 حرف جر:  عن

اسم مجرور بعن وعالمة جره :  النجدة

 الكسرة

 

 

 ال تجلس فوق القبر

 أداة جزم الفعل المضارع:  ال

 ضمير مستتر تقديره أنت فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون والفاعل:  تجلس

 .ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة:  فوق

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة:  القبر
 

        

           

 

 

 لتسمع نصيحة المعلم

 أداة جزم الفعل" مالال:"لتسمع

 فعل (تسمع)والمضارع           

 مضارع مجزوم وعالمة         

 جزمه السكون والفاعل           

 . ضمير مستتر تقديره أنت         

 مفعول به منصوب: نصيحة 
 وعالمة نصبه الفتحة             

 مضاف إليه مجرور وعالمة: المعلم 
 جره الكسرة           

 

 
           

 

طاياه من جسده حتى من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خ: " قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 رواه مسلم" تخرج من تحت أظفاره

 طبق -افهم  -احفظ 
 



 

 18صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 

 
 

 . أو ياء المخاطبة هى كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنين أو واو الجماعة:ة األفعال الخمس

 (   تكتبين -يكتبون -يكتبان)  ويرفع بثبوت النون                             

  (تكتبىلن  -لن يكتبوا -أن يكتبا) وينصب بحذف النون                             

 (                                     التكتبى -ليكتبوا -لم يكتبا)     يجزم بحذف النونو                           

 
                                                     ،                                                                                                  باأللف أو بالواو أو بالياء إذا كان الفعل المضارع معتل اآلخر -: ملحوظة 

 (يرمى -يسمو -يسعى) رفع بضمة مقدرة 

 (لن يرضى)باأللف  فإنه ينصب بفتحة مقدرة  إذا كان الفعل المضارع معتل اآلخر -      

 بالواو أو الياء فإنه ينصب بفتحة ظاهرة إذا كان الفعل المضارع معتل اآلخر -       

 (لن يبنى -لن يرمى -لن يعلو -لن يشكو)                

 (لم يرمِ  -لم يرضَ  -لم يعف  )يجزم المضارع المعتل اآلخر بحذف حرف العلة  -

 سكون إال أنهلفإنه يجزم با إذا كان الفعل صحيح اآلخر ومعتل ما قبل اآلخر -

 يحذف منه حرف العلة الواقع قبل آخره منعًا اللتقاء الساكنين           

  {(لم يستطيع -لم يكاد –لم يكون ) وأصلها  (لم يستطع -لم يكدْ  -لم يكن)}       

   

 
 
 جملةفي  مفعول به الوهو للمجهول ، هو اسم مرفوع تَقَدََّمهُ فعل مبنى  :تعريف نائب الفاعل  

نضع و الفاعلللمجهول نحذف  من المبني للمعلوم إلى المبني المبني للمعلوم ، فعند تحويل الجملة 

     .ونسميه نائب فاعل  هالمفعول به مكان

 
 صورة الفعل عند بنائه للمجهول

 

  

 المضارع                       الماضى                                                                       

 تح ما قبل آخرهبضم أوله وف -1                         ضم أوله وكسر ما قبل آخره      -1
ُ )                                 (                 ُكتِبَ  –ُكِسَر )  (تُْكتَبُ  -تُْنَشأ

 معتال بالياء أو إذا كان ما قبل آخره  -2                           بتاء زائدة        اإذا كان مبدوء -2
                                :بالواو قلبت إلى ألف                                        (تُُسل َِمتُ )ضم الثانى مع األول        

          (تُقَادُ  -تَقُود()يُذَاعُ  -يذيع)                            قلبت  معتال باأللف   إذا كان ما قبل آخره -3 
 (ِصيمَ  -َصامَ ()قِيلَ  -قَالَ ):ياء إلى     

 األفعال الخمسة

 المبني للمعلوم والمبني للمجهول



 

 19صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 
 
 

 صورة الفعل مع تثنية وجمع الفاعل أو نائب الفاعلال تتغير :  ملحوظة

 
 المؤنثاالسم 

 
           

 مجازى                     حقيقى                                             

 هى أسماء األشياء التى ال حياة لها        ما دل على إنسان أو حيوان يلد أو يبيض      
 (دار -صحراء -كرة -صورة)             (                           يمامة -بقرة -امراة) 
  
    

 

 عالمة التأنيث التى تلحق الفعل 
      

           
 المضارع               الماضى                                                

 (ْكتُبُ ـتَ )تاء مفتوحة فى أول الفعل             (تْ كتبَ )تاء ساكنة تلحق آخر الفعل            
 
 

 تأنيث الفعل مع الفاعل ونائب الفاعل
 :وله حالتان 

 
 "الجواز( "2)اللزوم                         ( 1)              
 

 : اللزوم(  1)     
 امباشراتصاال  متصالا بالفعل مؤنث تأنيثا حقيقيا والفاعل أو نائبه اسم ظاهر  -1

  (جرْت عائشةاه)مثل  
 (ُعِرفَْت عائشة برواية الحديث)المبنى للمجهول و 

 (رُف عائشة برواية الحديثعَ تُ )                       
 "هى"الفاعل ضمير مستتر تقديره  -1
 (سفينة الفضاء أُْطِلقَتْ )المبنى للمجهول و،   (المدينة خرجت( )عائشة هاجرت )مثل      

 تثنية الفعل مع الفاعل أو نائبه



 

 21صفحة  دمحم حمدي سالم الديب/  أ : كتبها
 

 : الجواز(  1)    
 
    

 ا كان الفاعل أو نائبه اسم ظاهر أى غير مستتر       الفاعل أو نائبه جمع تكسيرإذ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مؤنث حقيقيالفاعل 

 ــــــــــــــــــــ
 (لويفصل عن الفعل بفاص)

 : المبني للمعلوم مثلةأ

بعد النبي صلى  تهاجر -

 .هللا عليه وسلم عائسة

هاجر بعد النبي صلى  -

 .هللا عليه وسلم عائشة

 

 :المبني للمجهول أمثلة 

 دبالمدبرة هن تبق   لُ  -

 دب بالمدبرة هنق   لُ  -

 

مؤنث الفاعل 

 مجازي

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 :مثلة المبني للمعلوم أ

 الحرب                 تاندلع -

                اندلع الحرب -
 :المبني للمجهول أمثلة 

 دعوة المظلوم       تيبَ ج  أُ  -
 دعوة المظلوم       يبَ ج  أُ  -
 

 :مثلة المبني للمعلوم أ

 رواد الفضاء تهبط -
      على القمر

 رواد الفضاء هبط -
   على القمر

 
المبني أمثلة 

 :للمجهول
المصانع فى  تْ أنشئ -

 البالد   أنحاء

المصانع فى  ئأنش -

 البالد  أنحاء

 :خاتمة الطبيعة الثانية

المعتادة   ، من غير الطريقة ةالمختصر ةلقد كتبت تلك الوريقات البسيط

في التأليف ؛ وذلك لما وجدت من إعراض من الطالب عن دراسة 

 قمت النحو ، بحجة الصعوبة ؛ فقمت بكتابة تلك الوريقات ،  بعدما 

ليلة االمتحان ألحد طالبي النجباء في الصف السادس بعريش  بمراجعة

مصر ، حيث استشعرت حين ذاك ، أن المشكلة التي تواجه الطالب هو 

 .تأسيس الصحيح ، وشعورهم بصعوبة النحوعدم ال

فتناولت قلمي وقمت بكتابة أول نسخة من اإلجادة اإلعرابية في 

م  مع إضافة ما يحتاجه الصف األول 2002عريش مصر عام 

ثم بعد أن وجدت اإلقبال قد زاد عليها ، قمت بتنسيقها  ؛ اإلعدادي 

 . اإلعراب  إجادةو تيسر له ، حتى تساعد المتعلم 

 دمحم حمدي سالم الديب. أ / تبها ك

. 
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